
 

 

รหัสทัวร B2B2000197 
ทัวรเกาหลี สโนว เฟสติวัล อิลลูมิเนชัน 5 วัน 3 คืน (OZ)  
พักสกีรีสอรท 1 คืน | โรงแรมระดบั 4 ดาว | THAI SNOW WEEK | ฟารมสตรอวเบอรร ี 
OOOZOOO ILLUMINATION | สวนสนุกเอเวอรแลนด | พระราชวังเคียงบก | โซลทาวเวอร  
ตลาดเมียงดง | TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 

23.00 น. คณะมาพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 5 
เคานเตอร K10-K19  (เช็คอินของสายการบินเอเชียนา แอรไลน) โดยมีเจาหนาที่
ของบริษัทและหัวหนาทัวรพรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – สวนสนุกเอเวอรแลนด – ฟารมสตรอวเบอรรี – 
OOOZOOO ILLUMINATION 

01.50 น. นําทานเดินทางสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน (Asiana  Airline) เท่ียวบิน
ที ่OZ744  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง) (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของ
สายการบินซึ่งระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะ
ระบุที่น่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราคาบริการ
ไดจากทายรายการนี*้* 

09.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2  ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ตั้งอยูทามกลาง
หุบเขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรก
ของโลก ที่น่ีทานจะพบเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความ
นารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพ
นิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบาน

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 
วนัที� 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี– OOOZOOO ILLUMINATION 
วนัที� 3   เทศกาลหิมะ ( Thai Snow  Week ) – สกีรสีอรท์ 
วนัที� 4  พระราชวงัเคียงบก – ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร ์– Duty Free – ตลาดเมียงดง 
วนัที� 5 ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– ศนูยน์ํ�ามนัสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+สวมชดุฮนับก+ทาํคมิบบั – ชอ้ปปิ�งถนนฮงแด – TRICK EYES  
 MUSEUM+ICE MUSEUM – ซปุเปอรม์าเก็ต – อินชอน (สนามบนิอินชอน) – กรุงเทพ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) (OZ743 : 20.20- 
 00.20) 



 

 

 
 
 
 

สะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เปน
สวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - 
เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เปนสวนดอก
เบญจมาศ) อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ที่จัดตามตารางประจําวันดวย
บัตรเขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและ
เลือกซื้อชอบปم�งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้ (หมูยางเกาหลี) 

 จากน้ันนําทานชมและเก็บสตรอวเบอรรี ที่ฟารมสตรอวเบอรรี ทานสามารถเก็บและ
ชิมได สตรอวเบอรรีเกาหลีจะมีลูกใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถสั่งซื้อฝากคน
ทางบานได 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทานชม OOOZOOO ILLUMINATION ทั่วทั้งธีมปารค ประดับตกแตง
ไปดวยดวงไฟมากมาย ซึ่งจะแบงออกเปนโซนๆ อยางเชน Flower Garden ที่ไมใช
แคสวนดอกไมธรรมดา แตเปนสวนที่ทําจากไฟดวงเล็กๆ นํามาประกอบกันเปน
ดอกไมชอใหญสวยงามมากๆ หรือจะเปน ทะเลแหงดวงดาว ที่ทั่วทั้งบริเวณเต็มไป



 

 

ดวยแสงไฟวิบวับ ราวกับแสงดาวยามคํ่าคืน อุโมงคดางดาวที่โซน Tunnel galaxy  
และโซนที่พิเศษสุดๆ ก็คือ Ooozooo Tower ที่ใหนักทองเที่ยวไดขึ้นไปน่ัง เพื่อชม
บรรยากาศและภาพรวมท้ังหมดของธีมปารค  

 

 
คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 

ที่พัก พักที่ IBIS AMBASSADOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
  

วันที่ 3 เทศกาลหิมะ ( Thai Snow  Week ) – สกีรีสอรท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ยงเพียง สกี รีสอรท สถานที่จัดเทศกาล  Thai Snow Week  
เปนเทศกาลที่จัดขึ้นมาเพื่อใหทุกทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายชนิดกับ
หิมะ ยงเพียงรีสอรทเพียงแหงเดียวในเกาหลีเทาน้ัน รีสอรทแหงน้ีเปนสถานเลนสกีที่ดี
ที่สุดในเกาหลี ใหทานไดเพลิดเพลินทิวทัศน สองฤดู คือ ฤดูหนาว และฤดูใบไมผลิ  
ทานสามารถเลนและสัมผัสกับหิมะ ปุยขาวไดอยางสนุกสนาน พรอมมีกิจกรรมใหทาน
ไดรวมสนุกตางๆมากมาย เชน Cable Car ขึ้นสูยอดเขาดรากอนพีค, Snow 
Sledding นอกจากน้ียังมีการแขงขันเล่ือนหิมะ ใหทานไดรวมสนุกและรับของรางวัล
มากมาย ที่น่ียังไดรับความนิยมเปนพิเศษเพราะวามีซีรียชื่อดังอยางเรื่อง Goblin มา
ถายที่น่ีดวย เลยเปนอีกหน่ึงจุดที่นาสนใจในบรรดาสกีรีสอรททั้งหลาย ยงเพียงไดรับ
เลือกใหเปนเจาภาพจัดงานแขงขันกีฬาหนาหนาวโอลิมปกประจําป 2018 และพารา
โอริมปกที่พย็องชัง ทั้งน้ียงเพียง ยังมีสนามกอลฟ สวนน้ํา บอน้ําพุรอน รานอาหาร
ตางๆใหบริการ   อิสระใหทานสนุกกับหิมะขาวปุย  วิวทิวทัศนสลับกับทัศนียภาพจาก
ยอดเขาสูง กับสมญานาม "เทือกเขาแอลป�ของเกาหลี" โดยทานสามารถยืมเส้ือผาสกี 
(เส้ือและกางเกง) อุปกรณสก ี(ไมสกี กระดานเล่ือน และรองเทาสกี) สุดพิเศษ....สัมผัส
ประสบการณการเรียนเลนสกี ขั้นพื้นฐานโดยวิทยากรณมืออาชีพ  นําทาน ขึ้นกอนโด
ลาชมวิวยอดเขา Dragon Peak เพลิดเพลินกับ 40 นาที บนกระเชาไฟฟ�า ที่ยาวทึ่



 

 

สุดในเอเซีย 3.7 กม. ชมทิวทัศนอันงดงามของธรรมชาติ ของทะเลตะวันออก และ 
ภูเขา พัลวาง ชมอาคารทรงสวิส บนยอดเขาพัลวางพรอมภัตตาคาร และรานกาแฟ 
ใหทานไดอิสระเก็บภาพแหงความประทับใจ 

 

 
กลางวัน ใหทานอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ใหทานเปนแขกสุดพิเศษ ขององคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหลี) 
รวมกับ จังหวัด คังวอนโดและยงเพียง สกีรีสอรท จัดเทศกาลหิมะหรรษา (Thai 
Snow Week) เชิญชวนนักทองเที่ยวไทยไปสัมผัสบรรยากาศฤดูหนาวสุดโรแมนติก 
เพลิดเพลินกับการเลนสกี หมหิมะ ทาลมหนาว บนลานสกีระดับโลก ที่เคยเปน
เจาภาพจัดกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว 2018 จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ 
2563 ณ สถานเลนสกี ยงเพียง 
นําทาน ลงทะเบียน “การแขงขันกระดานหิมะ” (สโนสเลด) ผูแขงขันลงทะเบียน 
และรับฟงกฏกติกาการแขงขันแจกเส้ือหมายเลข และตรวจลงเวลา ในการแขงขันน้ี ผู
รวมแขงขันจะสนุกสุดเหวี่ยงกับประสบการณบนเลื่อนหิมะพรอมของรางวัลรับทันทีแก
ผูโชคดีบนลานหิมะเดินทางไปสัมผัสประสบการณหนาว  สุดขั้ว  

 

 
เย็น ไดเวลานัดหมาย พบกันที่จุดนัดพบ เพ่ือเตรียมตัวปารตี้สุดพิเศษ 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย “อาหารคํ่าแบบกาลาดินเนอร” 

ภายใตธีม ฮันบกฤดูหนาว พรอมการแสดงสุดพิเศษ รวมทั้งพิธีมอบรางวัลผูชนะการ



 

 

แขงขัน และลุนของรางวัลมากมายภายในงาน  ใหทานไดเพลิดเพลินกับอาหารคํ่า 
พรอมชมการแสดงพื้นเมืองเกาหลี จากน้ันชมพิธีมอบรางวัลแกผูแขงขันเลื่อนหิมะ 
สําหรับ ผูชนะและรอง รวม 3 ทานในแตละประเภทพรอมเหรียญ และ ใหทานไดรวม
สนุกกับเกมสแจกของรางวัลตางๆอีกมากมาย 

ที่พัก พักที่ YONGPYONG SKI RESORT หรือเทียบเทา 
  

วันที่ 4 พระราชวังเคียงบก – ศูนยโสม – Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร – Duty 
Free – ตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานชม พระราชวังเคียงบก พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน สรางขึ้นใน

ป ค.ศ.1394 โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมัยโชซอนโดยเปนทั้งที่ประทับและ
ฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและ ปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภา
ขนาดยักษขึ้นคั่นเพื่อตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพันระหวางพระ
ราชวงศกับราษฎรอาคารหลังน้ีไดถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ป การปลดแอก
จากญี่ปุ�นในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียงฮเวรู เปนอาคารสองชั้นตัวพระ
ตําหนักถูกสรางใหยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพื่อใชเปน
สถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะจากตางประเทศอยางเปนทางการ 

 

 
 นําทานเดินทางสู ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6  ป ซึ่ง

ถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มี
คุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2  เทา เพื่อนําไปบํารุงรางกาย หรือฝาก
ญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ  จากน้ันนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวม
เครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ (หมูผัดซอส) 
 นําทานชม  โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 



 

 

เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทาสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร
ไดรอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็
จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท ** 

 

 
 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่หาง Duty Free จากน้ันอิสระ ชอปปم�งตาม

อัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนด
แฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดที่ น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เสื้อผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องประดับ ทั้งแบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา
จากแบ รนด เก าหลี โดย เฉพ าะ เค รื่ อ งสํ าอางเช น  ETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีราน
กาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000วอน ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี 
และ KRISPY KREME โดนัท ที่สุดแสนอรอย 

 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า 1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) 

ที่พัก พักที่ SEOUL BERNOUI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
  

 
 



 

 

วันที่ 5 
ศูนยสมุนไพรเกาหลี – ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑสาหราย+สวมชุดฮัน
บ ก +ทํ า คิ ม บั บ  – ช อ ป ปم� ง ถ น น ฮ งแ ด  – TRICK EYES MUSEUM+ICE 
MUSEUM – ซุปเปอรมารเก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพ (ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามู

ของเกาหล ีที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย 
 จากน้ันนําทานชม ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี

ซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยี
พรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของ
ประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดง
ได 1 แคปซูลตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิต
และวิจัยออกมาเปนน้ํามันสน 
นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี
ประวัติความเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอสาหราย พิเศษ....ใหทานได
ถายรูปเปนที่ระลึกในชุดฮันบก พรอมใหทานทําคิมบับหรือขาวหอสาหรายเกาหลี
ดวยตนเองอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก (ไกอบซีอิ๊ววุนเสน) 
 จากน้ันใหทาน ชอปปم�งถนนฮงแด แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เปน

ยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็ก
มหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปน
เอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่
นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหาร
ตางๆ ก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไป 

 นําทาทั้งชม “TRICK EYES MUSEUM”  ที่ทําใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนว
ใหมเปนภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผน
เฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเปนความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพ
โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพ
โดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ชม “ICE MUSEUM” ตั้งอยู
ในกรุงโซลเปนสถานที่จัดโชวน้ําแข็งแกะสลักนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเปนรูปรางตางๆ ได
อยางนาอัศจรรย 



 

 

 

 
 นําทานชอปปم�งที่ ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของ

ฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและ
ของท่ีระลึกตางๆ 

คํ่า ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน 
20.20 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Asiana Airline) เท่ียวบินที ่

OZ743 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

00.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,800 บาท/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ 

 (เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง) **เด็กเก็บเทาผูใหญ** 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  

ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ : เกาหล ีSNOW FESTIVAL  ILLUMINATION 5 วัน 3 คืน 
โดยสายการบินแอรเชียนา แอรไลน (OZ)                                  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

 (เสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
 1 ทาน ทาน

ละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

 (เสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
 2 ทาน ทาน

ละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
 (ไมเสริม

เตียง)  
พักกับผูใหญ 
 2 ทาน ทาน

ละ 

 
ไมรวม

ตั๋ว 
ทานนะ 

 
พัก

เดี่ยว 
ทาน
ละ 

วันที่ 07-11 ก.พ.. 
63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 

10,90
0.- 

8,90
0.- 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทาน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหน่ึง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 
4.  กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง 
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
 

กรณีคณะออกเดินทางได 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว

เรียบรอยแลว 
2.  คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม) 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 23 กก. 
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คา

โทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศที่

ที่ตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ 1,750
บาท สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-
Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,800 บาท/ทาน/ทริป 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา
บัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ 
เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 



 

 

2.       สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.       หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให

ท า น ติ ด ต อ 
                    เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เ จ า ห น า ที่  ท า ง บ ริ ษั ท 
                   ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

4.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผู สู ง อ า ยุ , มี โ ร ค 
         ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติ ด ต อ กั น  
         ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
         เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  
 

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 

2.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
3.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5.      ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป�วย 
จ น ไ ม     
         สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 
จ ะ ทํ า ก า ร 
         เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม



 

 

ส า ม า ร ถ เ รี ย ก 
         คืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

ห รื อ ค า มั ด จํ า 
                  ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คื น เ งิ น ไ ด   
                  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืน
เ งิ น มั ด จํ า ห รื อ ค า 
                  ทัวรทั้งหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

7.      กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
อ อ ก  ห รื อ   
         เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไม
ว า ก ร ณี ใ ด ๆ  
         ทั้งสิ้น 

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้ง
ไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

8.       เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

9.        สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จ ด ห ม า ย ยิ น ย อ ม 
                   ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 



 

 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา 

13. เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พัก
แตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหา
โรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยวเทาน้ัน โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin 
หรือDouble) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยูกับขอจํากัดของ



 

 

หองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกัน
อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่าเครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆท้ังสิ้น 

16. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพ่ือ
ทองเที่ยวเอง โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานนํ้ามันสน, ศูนย
เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง  แ ล ะ ร า น พ ล อ ย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 
USD ตอทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเท่ียวเปนหมูคณะ
แบบ Join Tour เทาน้ัน กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง 
หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 
4,000 บาท 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหา
กวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ
พึงพอใจของทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอก
กลาวลวงหนาเพ่ือใหผุเดินทางไดรับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 
การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณา
ใหเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาทองเท่ียวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย เชน 
บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) 
จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ 

2.    หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัว
ไ ป ด ว ย 



 

 

                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการ
เ ดิ น ท า ง  2 วั น  ( ห า ก ไ ม  
                   มีบั ตรเครดิ ตคารด ) หากมีบั ตรเครดิ ตต างประเทศ  เชน  Visa Card, 
American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐาน
ก า ร เ งิ น อ่ื น ใ ด ที่ จ ะ แ ส ด ง 
                   ใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

3.    ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควร
เ ดิ น ท า ง 
                   กับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน 

4.    หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติด
ตัวไปดวย  

5.    การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


